
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای فرمان��ده کل قوا، در 
احکام جداگانه ای امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی 
را به ِس��مت جانشین رئیس س��تاد کل نیروهای 
مسلح و س��ردار سرتیپ غالمرضا س��لیمانی را به 
ریاست سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی منصوب کردند.
متن اح��کام فرمانده معظم کل قوا به این ش��رح 

است:

امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی
بنا به پیش��نهاد رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح 
و نظر به تجارب و شایس��تگی، ش��ما را به ِس��مت 
»جانش��ین رئی��س س��تاد کل نیروهای مس��لح« 

منصوب می کنم.
تالش شایس��ته در ارتقای توانمندی های دفاعی و 
امنیتی نیروهای مسلح با بهره گیری از ظرفیت های 
نخبگی و کارشناسی با لحاظ نظر رئیس ستاد کل 
نیروهای مس��لح، مورد انتظار اس��ت. از زحمات و 
تالش��های امیر سرلشکر صالحی در این مسئولیت 

قدردانی می کنم.
توفیق شما را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانی
بنا به پیش��نهاد فرمانده کّل سپاه و نظر به تجارب 

ارزنده در بس��یج و شایس��تگی، ش��ما را به ِسمت 
»رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی« منصوب می کنم.
اعتالی بسیج و فرهنگ مقاومت و تقویت زمینه های 
بروز خالقیت و ابتکار بس��یجیان بوی��ژه نوجوانان و 
جوانان در گس��ترش، تعمیق و حفاظت از ارزشهای 
انقالبی و ارتقای حضور س��ازمان یافته تر آنان با تکیه 
بر تجارب در عرصه های مورد نیاز انقالب اس��المی، 
گس��ترش گروه های جه��ادی و هم افزایی و تقویت 

بسیج اقشار در تعامل س��ازنده و هم افزا با مجموعه 
سپاه و سایر سازمان های کشوری و لشکری با لحاظ 

تدابیر فرمانده کل سپاه مورد انتظار است.
از تالشهای ارزنده و مواضع انقالبی سردار سرتیپ 
پاس��دار غالمحسین غیب پرور در دوره تصدی این 
مسئولیت تش��کر و قدردانی می کنم.توفیقات شما 

را از خداوند متعال مسئلت می کنم.
سّیدعلیخامنهای

۱۱تیر۱۳۹۸

جانشین جدید ستادکل و رئیس جدید 
سازمان بسیج مستضعفین را بیشتر بشناسیم

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در اح��کام جداگانه ای 
امی��ر س��رتیپ محمدرضا آش��تیانی را به ِس��مت 
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار 
س��رتیپ غالمرضا س��لیمانی را به س��مت رئیس 
س��ازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی منصوب کردند.

 سوابق جانشین جدید
رئیس ستادکل نیروهای مسلح

امیر س��رتیپ محمدرضا قرایی آش��تیانی در سال 
۱۳۵۸ به اس��تخدام ارتش جمهوری اسالمی ایران 

درآمد و وارد دانشکده افسری نیروی زمینی شد.
وی پس از طی دورهای مقدماتی رسته پیاده در مرکز 
آموزش پیاده ش��یراز به لشکر ۲۳ نیروهای مخصوص 
منتقل شد و دوره های مختلف نیرو مخصوص، چتربازی، 

تکاوری، کوهستان و غواصی را پشت سر گذاشت.
امیر قرایی آش��تیانی در طول سالیان دفاع مقدس 
رده های فرماندهی را پشت سر گذاشته و دوره های 
علمی را در دانش��کده فرماندهی و س��تاد ارتش و 
دکترای مدیریت دفاعی را در دانش��گاه عالی دفاع 

ملی با موفقیت طی کرده است.
امیر قرایی آشتیانی در سال ۱۳۸۴ از سوی فرمانده 

معظم کل قوا به جانشینی فرمانده کل ارتش و در 
س��ال ۱۳۹۲ به معاونت بازرسی ستادکل نیروهای 

مسلح منصوب شد.
جانش��ین فرمانده نیروی زمین��ی ارتش و معاونت 
آماد و پش��تیبانی ستادکل نیروهای مسلح از دیگر 
مس��ئولیت هایی اس��ت که امیر قرایی آش��تیانی 

تاکنون بر عهده داشته است.

 سوابق رئیس جدید سازمان 
بسیج مستضعفین

سردار غالمرضا س��لیمانی نیز پیش از این از سال 
۱۳۸۵ فرماندهی سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان را بر عهده داش��ت که در س��ال ۱۳۹۶ از 
س��وی فرمانده معظ��م کل قوا به درجه س��رتیپ 

تمامی نائل آمد.
س��ردار س��لیمانی متولد شهر فارس��ان در استان 
چهارمحال و بختیاری اس��ت و س��ابقه فرماندهی 
س��پاه حضرت ابوالفضل)ع( استان لرستان و سپاه 
ث��اراهلل اس��تان کرم��ان را در کارنامه خ��ود دارد. 
فرماندهی لشکر عملیاتی ۱۴ امام حسین)ع( استان 

اصفهان از دیگر سوابق سردار سلیمانی است.
سردار سلیمانی همچنین دانش آموخته دانشکده 
فرماندهی و ستاد س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 

فارس  است. 
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 نماینده  مجلسی که در اجالس مسکو 
جای پرچم ایران و اسرائیل را تغییر داد

نماین��ده ته��ران در مجلس خاطرنش��ان کرد که 
چ��ون در اجالس مس��کو پرچم ای��ران به خوبی دیده 
نمی شد، نماینده ایران در اجالس، جای آن را با پرچم 

رژیم صهیونیستی عوض کرده است.
نماینده  مجلسی که در اجالس مسکو جای پرچم 

ایران و اسرائیل را تغییر داد
علیرضا رحیمی نماین��ده مردم تهران در مجلس 
شورای اس��المی در صفحه شخصی خود در توئیتر از 
تعصب نماینده ایران در اجالس توسعه نظام پارلمانی 

مسکو در قبال پرچم ایران نوشت.
متن کامل توییت نماینده تهران در مجلس بدین 

شرح است: 
در جریان اجالس توسعه نظام پارلمانی در مسکو، 
پرچم ایران و اسرائیل در ۲ ردیف قرار داشت. نماینده 
مجل��س ایران با تعصب، پرچم ای��ران را که در ردیف 
دوم بود و دیده نمی ش��د به ردی��ف اول آورد و پرچم 
اسرائیل را که در ردیف جلو بود با مهارت و سرعت به 

فارس ردیف دوم فرستاد.

بهروز ریخته گران بازداشت شد
به��روز ریخته گران ب��ا قرار بازداش��ت موقت به 
اتهام اخ��الل در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال 

نامشروع، صبح امروز بازداشت شد.
قهرمانی نماینده دادس��تان از صدور دستور جلب 
ریخته گران که نام او در جلسات رسیدگی به اتهامات 
متهمان بانک سرمایه چندین بار مطرح شده بود، خبر 

میزان داد.

طومار زندگی متجاوزان را درهم می پیچیم
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: آمادگی داریم تا 
به هر حرکت احمقانه دشمن در هر سطح و مقیاس در 
عرصه های مختلف زمینی، هوایی، و دریایی پاسخ دهیم 

و طومار زندگی ننگین متجاوزان را درهم بپیچیم.
امی��ر کیومرث حی��دری فرمانده نی��روی زمینی 
ارتش روز )سه ش��نبه( در مراسم تشییع پیکر شهید 
تازه تفحص شده »مجید ریاضتی« گفت: امروز نیروی 
زمین��ی به حضور یکی از ش��هدای گرانق��دِر خودش 

مزیّن و نورانی شده است.
وی ادامه داد: شهید ریاضتی امروز پادگان نزاجا را 
با حضور خود نورانی کرد و جلوه دیگری به این مکان 
مقدس داد. فرمانده نی��روی زمینی ارتش با تأکید بر 
اینکه ش��هدا ناظر بر اعمال ما هستند، گفت: ما امروز 
آمده ایم تا بار دیگر با آرمان های عظیم و واالی ش��هدا 

تجدید میثاق کنیم.
امیر حیدری با بیان اینکه »ش��هادت هنر مردان 
خداس��ت«، افزود: این عزیزان در راس��تای تبعیت از 
مکتب، امام و رهبرش��ان وارد عرص��ه نبرد حق علیه 
باطل شدند و به ما درس والیتمداری دادند. ما نیز در 
امتداد راه ش��هدا و در مس��یر نورانی والیت، تا نیل به 

پیروزی و شهادت حرکت خواهیم کرد.
وی همچنی��ن خط��اب به دش��منان تأکید کرد: 
دشمنان اس��الم به گوش باش��ید؛ ما ادامه دهنده راه 

شهدا هستیم و روی پای خود ایستاده ایم.
فرمانده نی��روی زمینی ارتش تاکی��د کرد: امروز 
تجهی��زات، تاکتیک ه��ا و تکنیک های نب��رد ما کاماًل 
بومی است و این آمادگی در ارتش جمهوری اسالمی 
وج��ود دارد ت��ا به هر حرکت احمقانه دش��من در هر 
سطح و مقیاس در عرصه های مختلف زمینی، هوایی و 
دریایی پاس��خ دهیم و طومار زندگی ننگین متجاوزان 

را درهم بپیچیم.

 مأموریت جدید الریجانی 
به مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان 

رئی��س فراکس��یون نماین��دگان والی��ی مجلس 
ش��ورای اس��المی از مأموری��ت الریجانی ب��ه هیئت 
تطبی��ق مصوبات دولت با قوانین ب��رای پیگیری علل 

افزایش نیافتن حقوق کارمندان دولت خبر داد.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به آخرین اخبار 
درباره وضعیت افزایش حقوق کارمندان دولت، گفت: با 
وجود اینکه بیش از ۳ ماه از سال ۹۸ سپری شده، هنوز 
دول��ت مصوبه مجلس درباره افزای��ش ۴00هزار تومانی 

حقوق کارمندان به عالوه ۱۳ درصد را اجرا نکرده است.
وی با انتق��اد از دولت برای افزای��ش ندادن حقوق 
کارمندان دولت، اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس، مقرر 
ش��د که حقوق تمامی کارمندان دولت در همه سطوح 
با توجه به میزان نرخ ت��ورم، ۴00 هزار تومان از ابتدای 
امسال اضافه شود، البته این رقم به اضافه ۱۳ درصد بود 

که متأسفانه دولت این مصوبه را اجرا نکرده است.
حاجی بابای��ی اضافه کرد: آق��ای الریجانی رئیس 
مجل��س به هیئ��ت  تطبیق مصوبات دول��ت با قوانین 
مأموری��ت داده ت��ا موض��وع افزای��ش ن��دادن حقوق 
کارمن��دان دولت را پیگیری کند، البته این هیئت نیز 

به جمع بندی هایی در این زمینه رسیده است.
وی اضاف��ه کرد: موض��وع تخلف دول��ت در اجرا 
نکردن مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان 
به دیوان محاسبات نیز ارجاع شده و این دیوان نیز در 

تسنیم حال بررسی است.

اخبار

هر اقدام دشمن با پاسخ متناسب مواجه خواهد شد
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: امروز دش��منان ما آگاه شدند که 
هر اقدام آنها با پاسخ متناسب از سوی نیروهای مسلح مواجه خواهد شد و این 

مسئله را بارها آزموده اند.
امی��ر صباحی فرد فرمانده نیروی پدافن��د هوایی ارتش با حضور در منطقه 
پدافند هوایی اصفهان از گروه پدافند هوایی ش��هید مجید عس��گری هاش��م آباد 

بازدید کرد.
وی ضمن حضور در ایس��تگاه رادار و گردان زمی��ن به هوای این گروه پدافندی در 
جری��ان میزان آمادگی رزمی و عملیاتی این گروه قرار گرفت. وی در ادامه تصریح کرد: 
امروز دش��منان ما آگاه شدند که هر اقدام آنها با پاسخ متناسب از سوی نیروهای مسلح 
مواجه خواهد ش��د و این مس��ئله را بارها آزموده اند. امیر صباحی فرد تاکید کرد: پدافند 

روابطعمومیارتش هوایی خط مقدم دفاع است.

بازدید دریادار خانزادی از کارخانجات نداجا در بندرعباس
امیر دریادار حس��ین خان��زادی فرمانده نیروی دریای��ی ارتش با حضور در 
مجموعه صنعتی، نظامی کارخانجات نیروی دریایی ارتش مستقر در بندرعباس، 

از قسمت های مختلف این یگان بازدید کرد.
در این بازدید که س��ردار ش��ادمانی معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی 
خات��م االنبیاء)ص( نیز حضور داش��ت، امیر دریادار حس��ین خان��زادی در جمع 
فرمانده��ان و کارکنان کارخانجات ای��ن نیرو ضمن خدا قوت، با تأکید بر لزوم حفظ 
نقاط قوت در راس��تای حرکت رو به جلو با حض��ور جوانان با انگیزه و متخصص در این 
مجموعه خاطر نش��ان کرد: الزم است همواره تالش شود تا نقاط قوت را حفظ و تقویت 
و با ایجاد ایده های نو و خالقانه این همت غیورانه در خصوص س��اخت، تعمیر و تولید 
تجهیزات نظامی با وجود تحریم های ظالمانه دشمن و  بدون وابستگی شتاب بخشیده 

روابطعمومیارتش و در پیشبرد اهداف کالن و راهبردی نداجا کوشا باشید.

بازدید فرمانده کل ارتش از پایگاه شکاری شهید بابایی 
امیر سرلش��کر »س��ید عبدالرحیم موس��وی« فرمانده کل ارتش جمهوری 
اسالمی ایران صبح امروز با حضور در پایگاه شکاری شهید بابایی نیروی هوایی 

از اماکن این پایگاه بازدید کرد.
فرمان��ده کل ارت��ش در بدو ورود ب��ه این پایگاه، طی نشس��ت تخصصی با 
فرمانده��ان و خلبان��ان، ب��ا اس��تماع گ��زارش فرماندهان در خص��وص عملکرد 
قس��مت های مختلف، ضمن تقدی��ر از فعالیت ها و اقدامات ش��اخص صورت گرفته، 
ب��ر لزوم حفظ س��طح آمادگی رزم��ی، اکتفا نکردن به ش��رایط موج��ود و تالش برای 
تقویت آن تأکید کرد. امیر سرلش��کر موس��وی ضمن بازدید از مراحل بازآماد )اورهال( 
جنگنده ها و کالس های آموزش خلبانان و افس��ران مرکز آموزش دوره عالی رسته ای، از 
 نزدی��ک آمادگی رزمی، تاکتیکی، تکنیکی و آموزش��ی خلبانان را مورد ارزیابی قرار داد.

روابطعمومیارتش

جهانگیریدرشورایعالیحجوزیارت:
عربستان باید به وظایفش در برگزاری حج عمل کند

معاون اول رئیس جمهور گفت: عربستان باید به وظایفش در برگزاری باشکوه مراسم 
حج عمل کند، حفظ عزت و کرامت حجاج ایرانی در سرزمین وحی ضروری است.

جلسه شورای عالی حج و زیارت پیش به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اس��حاق جهانگیری در این جلس��ه با اش��اره به حضور بیش از ۸۶ هزار زائر ایرانی در 
مراسم حج امسال، بر لزوم تالش، همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط 

برای حفظ عزت و کرامت حجاج ایرانی در سرزمین وحی تاکید کرد.
وی همچنین با اش��اره به برخی کارش��کنی های دولت عربس��تان در خصوص پروازهای 
حج��اج ایرانی، گفت: البته س��ازمان حج و زیارت با همکاری س��ازمان هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران اقدامات الزم را برای جابجایی حجاج ایرانی انجام داده اند و هیچ مشکلی در این 
خصوص وجود ندارد اما الزم است وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت مراتب اعتراض و 

گالیه مندی کشورمان را به دولت عربستان منتقل کنند و خواستار رفع برخی موانع شوند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: کش��ور عربستان باید به وظایف و مسئولیت هایش در 
برگزاری باشکوه مراسم حج عمل کند و دنیای اسالم باید برگزاری هرچه بهتر و مطلوب تر 

حج را از کشور عربستان مطالبه نماید.
جهانگیری با اشاره به گزارش های رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص اقدامات صورت 
گرفته برای برگزاری مراس��م اربعین امسال، افزود: راهپیمایی اربعین رویدادی استثنایی، بی 
نظیر و بی سابقه است که ظرف مدتی اندک چندین میلیون زائر میان دو کشور ایران و عراق 

تردد می کنند که جا دارد از میزبانی و همکاری دولت و مردم عراق نیز قدردانی شود.
در ای��ن جلس��ه، رئیس س��ازمان حج و زی��ارت نیز گزارش��ی از آخری��ن اقدامات و 
هماهنگی های صورت گرفته در آس��تانه مراس��م حج ارائه کرد و گفت: امس��ال ۸۶ هزار 
و ۵۵0 زائر از ایران اعزام خواهند ش��د و ش��روع پروازها به مقصد عربس��تان از ۱۷ تیر و 

بازگشت حجاج از ۲۶ مرداد صورت خواهد گرفت.
رش��یدیان افزود: در مراس��م حج امس��ال، زائران ایرانی در قال��ب ۵۷۵ کاروان اعزام 

خواهند شد که ۳۱۱ کاروان مدینه قبل و ۲۶۴ کاروان مدینه بعد هستند.
حج��ت االس��الم نواب نماین��ده ولی فقیه در ام��ور حج و زیارت هم در این نشس��ت 
از برگ��زاری بی��ش از ۵ هزار جلس��ه برای کاروان ه��ای حج خبر داد و گف��ت: اقدامات و 
هماهنگی های الزم در خصوص برنامه های فرهنگی و آموزشی برای زائران به خوبی انجام 

شده و انتظار می رود که حجاج ایرانی مراسمی آرام و معنوی را تجربه کنند.

س��ؤال مهم این اس��ت ک��ه چ��را حامیان 
مس��کوت مان��دن طرح اع��اده اموال نامش��روع 
مس��ئوالن، عمدتاً از یک طیف سیاس��ی خاص 

هستند؟
مجل��س ده��م ب��ا هم��ه ف��راز و فرودها و 
ضعف های��ش، اّم��ا چن��د نقطه درخش��ان هم 
در کارنام��ه دارد. تصوی��ب طرح »اع��اده اموال 
نامشروع مس��ئوالن« در کنار تصویب طرح منع 
به کارگیری بازنشس��تگان را بای��د از جمله این 

نقاط دانست.
 طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن، پس از 
فراز و نشیب های فراوان نهایتاً به تصویب رسید، 
اّما در جریان بررس��ی جزئیات طرح، اتفاق قابل 

تأملی در صحن علنی مجلس رخ داد.
ماج��را از ای��ن ق��رار بود ک��ه تع��دادی از 
نماین��دگان ب��ا امضاء نام��ه ای از هیأت رئیس��ه 
مجلس خواس��تند تا رسیدگی به این طرح را به 
مّدت چهار ماه مس��کوت بگذارند. شاکله اصلی 
امضاءکنندگان این نامه را اعضای لیس��ت امید 
مجلس تشکیل می دادند. الیاس حضرتی، پروانه 
ماف��ی، احمد مازنی و بهروز نعمتی از جمله این 

افراد بودند.
اگرچ��ه نمایندگان مجلس با این پیش��نهاد 
موافقت نکردن��د، اّما زمزمه هایی مبنی بر تالش 
مجدد برای مس��کوت ماندن این طرح بلند شده 

است.
اس��تدالل ای��ن افراد برای مس��کوت ماندن 
طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن این است که 

طرح، دارای ایرادات حقوقی است و هنوز قابلیت 
اجرا ندارد. محّمدجواد فتحی، عضو کمیس��یون 
حقوقی مجلس که از متقاضیان مسکوت ماندن 
طرح اس��ت، معتقد اس��ت که چند ماده از طرح 
اعاده اموال نامشروع مسئوالن، با قواعد حقوقی 
در تضاد اس��ت. وی همچنی��ن می گوید که این 
طرح در کمیس��یون قضایی مجلس به قدر کافی 

ارزیابی نشده است.
در مقابل، محّمد دهقان  یکی از نماینده های 
پیگیر طرح می گوید: »ما نظرات شورای نگهبان 
و قوه قضائیه را جویا شده  بودیم و این طرح را به 
یکی از اعضای شورای نگهبان و برخی مسئوالن 
قوه قضائیه ارائه کردیم تا نظرات ش��ان را در این 
ب��اره به ما اعالم کنند. پس از جمع آوری نظرات 
این اف��راد به  لحاظ تخصصی جلس��اتی را برای 
تأمی��ن این نظ��رات در تدوین ط��رح، با حضور 
کارشناس��ان مرکز پژوهش های مجلس و س��ایر 
کارشناسان برگزار کردیم تا دیدگاه های خود را 

مطرح کنند«.
میرزای��ی نیک��و، دیگ��ر امضاءکنن��ده نامه 
مس��کوت مان��دن طرح اع��اده اموال نامش��روع 
مسئوالن می گوید که این طرح، وسیله ای برای 
تسویه حساب های سیاس��ی قرار می گیرد و یک 
قاضی می تواند هر مس��ئولی را که بخواهد، پای 

میز محاکمه بکشاند.
با این حال، س��ؤال مهم این اس��ت که چرا 
حامی��ان مس��کوت ماندن ط��رح اع��اده اموال 
نامش��روع مس��ئوالن، تنها از یک طیف سیاسی 

خاص هستند؟
س��ؤال بعد اینکه وقت��ی این ط��رح، مانند 
بس��یاری از طرح ه��ای دیگر، پ��س از طی روند 
قانون��ی خ��ود و رف��ت و برگش��ت های مکرر در 
مجلس، به تصویب اکثریت نمایندگان رس��یده 
است، اصرار تعدادی خاص برای مسکوت ماندن 
آن چ��ه معنایی دارد؟ مگر ن��ه اینکه در مجلس 
روال اینگونه اس��ت که پس از رأی دادن به یک 
طرح، حرف و حدیث ها، خاتمه می یابد و مصوبه 
پ��س از تأیید ش��ورای نگهبان، ب��رای اجرا ابالغ 

می شود؟
سؤاالتی از این قبیل، ش��ائبه های مختلفی 
را ایج��اد کرده اس��ت. از قبیل اینک��ه آیا منافع 
افراد خاصی با اجرایی شدن این طرح در معرض 
خطر دارد که افرادی از یک طیف سیاسی،  برای 

مسکوت ماندن آن تالش می کنند؟
سّید جواد س��اداتی نژاد، نماینده کاشان نیز 
اینطور به این موضوع می نگرد که از آن جایی که 
این طرح، باعث ش��ناخت بیشتر مردم می شود، 
اگر کسی با آن مخالفت کند البد ریگی به کفش 

دارد.
فراکس��یون امید مجلس ک��ه در مواجهه با 
ناکارآمدی ه��ای دول��ت و مش��کالت اقتصادی، 
کارنامه قابل قبولی ندارد و نتوانس��ته پاسخگوی 
مطالبات مردم باش��د، در سال آخر مجلس دهم، 
بس��یاری از جایگاه های داخل��ی مجلس را نیز از 
دس��ت داده اس��ت. حال، تالش برخی از اعضای 
آن برای مسکوت ماندن طرحی که باعث افزایش 
اعتم��اد جامعه به مس��ئوالن می ش��ود، جایگاه 
اصالح طلب��ان مجلس را بی��ش از پیش متزلزل 

فارس می کند. 

انتصاب جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح و رئیس سازمان بسیج مستضعفین

»امید«علیهشفافیت
وع مسئوالن« شده اند؟ چرا دلواپِس »اعاده اموال نامشر

رئی��س مجل��س ش��ورای اس��المی گف��ت: 
آمریکایی ها مثل این الت هایی که در صحنه هایی 
عربده کش��ی می کنن��د، ای��ن رفت��ار را در صحنه 
جهانی از خودش��ان بروز می دهن��د، فکر می کنند 
که دیگران را خام��وش می کنند، این اعتبار را در 

صحنه بین المللی برای خودشان قائل هستند.
علی الریجانی در مراس��م گرامیداشت شهدای 
حمل��ه ن��او آمریکایی ب��ه هواپیمای مس��افربری 
جمه��وری اس��المی ایران در س��ال ۶۷ گفت: این 
حادثه ابعاد مختلفی دارد باید در تاریخ بماند. تشکر 
دارم ک��ه ف��رودگاه بندرعباس را به نام این ش��هدا 
نامگ��ذاری کردی��د و حق هم همی��ن بود. عجیب 
اس��ت که آمریکایی ها این هواپیما را ساقط کردند 
و از جواب دادن به یک سوال درماندند. آنها گفتند 
کاپیتان این ناو اشتباه کرده است، اگر اشتباه کرده 
چرا به فرمانده مدال دادید؟ اگر اش��تباه کرده بود 

باید تنبیه می کردید. پس دروغ می گویید.
وی ادامه داد:این تناقض ها در رفتار آمریکایی 
ها بس��یار زیاد اس��ت. تناقض هایی که برای افکار 
ساده هم بسیار واضح است و همچنین برای رئیس 
جمه��ور فعلی  و عجیب و غری��ب آمریکا هم این 

تناقض گویی ها و اشتباهات زیاد است.
نماینده مردم قم در مجلس با طرح این پرسش 
که آنها چه هدفی را از حمله به این هواپیما دنبال 
م��ی کردند اضافه کرد: یک هدف این بوده که می 
خواستند مردم ایران را بترسانند و می گفتند ما به 
رفتارهایی که متناسب و همسو با ما نباشد خاتمه 
می دهیم. حال آیا ش��ما توانستید یا دچار اشتباه 

در محاسبه شدید؟
رئیس مجلس با اش��اره به خاطرات کسانی که 

در رژیم گذش��ته بودند ادامه داد: در حوادث مهم 
مثل ۲۸ مرداد و در سال های ۵۶ و ۵۷ دوره های 
حساسی برای ملت ایران بود و این خاطرات دراین 
تاریخ ها مس��ائل زیادی را روشن می کند. یکی از 
نکات برجس��ته در البه الی این خاطرات این بود 
ک��ه در ابتدا آمریکایی ها تالش کردند که ش��اه را 
نگه دارند و حتی آقای کارتر در زمانی که  جریان 
انقالب اوج گرفته بود از شاه حمایت کرد و برایش 

گران هم تمام شد.
الریجانی عنوان کرد: بعد از مدتی که گذش��ت 
آنها افرادی را اعزام کردند و متوجه ش��دند که قابل 
حل نیس��ت و شاه باید برود پس خواستند از وجهه 
بختیار اس��تفاده کنن��د و با جریانی ک��ه امام برای 
انقالب ترسیم کرده بودند مبارزه کنند. در این مقطع 
خطای دوم را مرتکب شدند و از رهبران کشورهای 

همسایه خواستند با امام مالقات داشته باشند.
ای��ن عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام 
گفت: افرادی را اع��زام کردند که بگویند این قیام 
بزرگی اس��ت و فرانسوی ها می گفتند ما به خاطر 
آزادی می خواهیم این انقالب پیروز شود اما چون 
ممکن اس��ت کودتا ش��ود و خونریزی های زیادی 
ش��ود شما به ایران نروید. اما امام فهمید که نقطه 
ضعف آنها همین اس��ت. و فهمید مس��اله اساسی 

برای آنها برگشت است.
وی افزود: مردم از اس��تان های مختلف آماده 
ش��دند که فرودگاه ها باز ش��دند و ام��ام هم آمد و 

سناریو آنها به هم ریخت. آنها حتی می خواستند در 
این زمان کودتایی راه بیاندازند اما بدنه ارتش این را 
نمی خواست. با ریزش نیرو و حرکتی که امام ایجاد 

کرده بود نتوانسته بودند این کار را انجام دهند.
نماین��ده م��ردم ق��م در مجلس  با اش��اره به 
خط��ای محاس��باتی آمری��کا در آن زم��ان گفت: 
ایرانی ها وقتی احس��اس خطرکنن��د همراه با هم 
هس��تند. آنها در همین حرکتی که این هواپیمای 
مسافربری را ساقط کردند باعث شد کینه ای علیه 
آمریکا ایجاد ش��ود. آمری��کا در جنگ هم خطای 

بزرگی را مرتکب شدند.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: با اش��اره به جلو 
انداختن صدام توس��ط آمریکایی ها برای جنگ با 
ایران گفت: کشورهای عجیب منطقه ما که سفلگان 
صحنه بین المللی هستند با صدام همراهی کردند 
و تصورش��ان این بود که انق��الب را در همان ابتدا 
خفه کنن��د. آیا به نتیجه رس��یدند؟ ملت ایران ۸ 
س��ال ایس��تادگی کرد و ۲00 هزار شهید دادند و 

حرف خود را به کرسی نشان دادند.
الریجان��ی تاکید کرد: این ه��ا منطقه را نمی 
شناس��ند و در عراق هم اشتباه کردند. شما صدام 
ضعیف ش��ده را ظرف بیست روز برکنار کردید اما 
این آیت اهلل سیستانی بود که گفت ملت عراق باید  
قانون اساس��ی و دولتش��ان را تعیین کنند. ترامپ 
می گوید ما ۷ هزار میلیارد خرج کرده ایم و با این 

کار بغضی در دل ملت عراق ایجاد کردید.

عضو ش��ورای هماهنگی اقتصادی خاطرنشان 
کرد: مش��کل آمریکایی ها این است که خاورمیانه 
و ملت ایران را نمی شناس��ند فک��ر می کنند اگر 
چهارت��ا ناو به منطقه بیاورند می توانند اراده ملت 
را تس��لیم کنند اما ایرانی ها نشان دادند که اراده 
واحد دارند. عرب ه��ا و ترکمن ها می گویند اول 

ایرانی هستم بعد یک عرب یا ترکمن.
الریجانی با اش��اره به تحریم های آمریکا علیه 
مل��ت ایران گفت: امروز ه��م رفتار ترامپ را ظرف 
یک س��ال گذشته بررس��ی کنید. ابتدا گفت ملت 
ایران تروریس��ت اس��ت و بعد گفت همه گزینه ها 
روی میز است و بعد با برخی کشورها هم صحبت 
کرد اما کس��ی با او وارد ائتالف نش��دند چون این 
کش��ورها می بداند اگر وارد ائتالف با آمریکا شوند 

باید هزینه آن را بدهند.
وی تصری��ح کرد: بعد گفتن��د نفت را به صفر 
می رس��انیم و بعد گفتند ما آماده مذاکره هستیم. 
وزی��ر خارجه ش��ان گفت ۱۲ ش��رط داریم و بعد 
ترامپ گفت ش��رطی برای مذاک��ره نداریم و بعد 

افراد را فرستاند.
وی با اشاره به ناآرامی های دی ماه ۹۶ اظهار 
کرد: آش��فتگی مختصری هم در ۹۶ ایجاد ش��د و 
خیلی برایش��ان گران بهابود که پیش خود گفتند 
ما می توانیم موفق ش��ویم. اف��راد صاحب نظر در 
ایران که شاید نظرات متفاوتی هم داشتند به این 
نتیجه رس��یدند که آمریکا کشوری است که دارد 

دش��منی می کنند و این مبنای وفاق ش��د و همه 
متحدند در این زمینه باید پافش��اری کنند. ترامپ 
باید بفهمد وقتی با زور با یک ملت متمدن صحبت 
کند آن ملت همبس��ته می ش��وند آنها اگر این را 
بفهمند بس��یاری از مشکالتشان حل می شود. اما 
درک این موضوع یک ظرفیت عقالنی می خواهد.
الریجانی گفت: بیست سال پیش که منافقان 
ماجرای��ی را ایج��اد ک��رده بودند زمان��ی بود که 
ماجرای هس��ته ای اسرائیل مکش��وف شده بود و 
البرادعی آمد ش��روع کرده بودند به عملیات روانی 
و فش��ار تا به امروز و ما ۲0 س��ال است روی این 

موضوع هستیم.
وی با اش��اره به فتوای رهبری در اعالم حرام 
بودن سالح هس��ته ای گفت: وقتی رهبر فتوا می 
دهد که س��الح هس��ته ای حرام اس��ت آنها نمی 
فهمن��د. ش��ما رهبر ایران را تحری��م می کنید اما 
ایش��ان چه دارند که ش��ما تحریمش می کنید. و 
این نفهمی آنها را نشان می دهند که ایشان مرجع 
تقلید است و میلیون ها نفر مقلد دارد و با این کار 
نفرت در دل مقلدان ایش��ان کاشته می شود. چرا 

نفرت ایجاد می کنید؟
وی ب��ا بیان اینکه آمریکای��ی ها نمی خواهند 
پیش��رفت ایران را ببینند گفت: االن چرا راجع به 
چی��ن دارد این کارها را می کند؟ ایران کش��وری 
اس��ت که دارای انرژی خ��وب و زمینه پرش و ۸0 
میلیون نفر جمعیت دارد. آمریکا  کش��وری مساله 
س��از در صحنه بی��ن المللی اس��ت و راه آن برای 
ما همبس��تگی ملی اس��ت و بای��د روی پای خود 
بایستیم و حتما دوره سختی را داریم می گذرانیم 

تسنیم اما راه آن ایستادگی است. 

الریجانی:

آمریکامانند"التها" درصحنهبینالمللیعربدهکشیمیکند


